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ATA DE ABERTURA 

 

PROCESSO Nº 098/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015 
 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 9h 40 min, na Sala da Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria de Faria, 71, Centro, Socorro, 
Estado de São Paulo, procedeu-se à abertura da sessão para o julgamento do presente procedimento 
licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações composta pelo Presidente: Paulo Reinaldo 
de Faria, Lilian Mantovani Pinto de Toledo e Silvia Carla Rodrigues de Morais, membros da Comissão. Após 
a entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta com encerramento para a entrega dos mesmos às 
9h e 30 min, e logo após a lavratura da ata referente ao Tomada de Preços nº 017/2015, do corrente ano, 
para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a Reurbanização da Praça Cel. Olímpio Gonçalves dos Reis, Fonte Acessível de Jato 
Laminar, com fornecimento de materiais, convênio Nº 161/2014, firmado entre o Município de Socorro 
e a Secretaria de Turismo - DADE, Nº Processo DADE 416/2010 e Convênio nº 111/2010, conforme 
especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Verificando ainda que o edital foi 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de grande circulação e no Jornal Oficial do 
Município e disponibilizado no site oficial da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) nos termos 
estabelecidos em lei, sendo ainda que através da verificação dos comprovantes de retirada de edital através 
da internet, constatando-se que 10 (dez) empresas acessaram o download de retirada do edital, conforme 
print’s de retirada anexos ao processo, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais 
para a publicidade e transparência do certame.  Protocolaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – 
Proposta, as seguintes empresas: 1) WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME (protocolo nº 
0011415/2015) e 2) ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI - ME (protocolo nº 
0011417/2015).  Procedendo-se à abertura dos envelopes de Habilitação, conferidos e rubricados pela 
Comissão e licitantes presentes Sr. Edmar Tostes Barbosa, representante da empresa WEB INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA – ME, conforme Contrato Social anexo ao processo e o Sr. Sérgio Petro Salama Júnior, 
representante da empresa ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI – ME, conforme contrato 
social anexo ao processo.  A Comissão, tendo em vista a necessidade de análise da qualificação técnica 
apresentadas pelas empresas licitantes conforme exigência do item 6.4 e subitens do edital e com 
fundamento no item 9.3.2 do Edital e § 3º do art. 43 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, resolveu abrir 
diligência junto ao Departamento de Engenharia e Projetos, para tal análise e compareceu a sessão do 
presente certame a Sra. Luciana Pelatieri Siqueira que ao avaliar aos Acervos apresentados pelas empresas 
licitantes informou o que segue: “o acervo apresentado pela empresa ACQUA CHAFARIZES E FONTES 
LUMINOSAS EIRELI – ME comprovou as duas parcelas de relevância exigida do item  7.3.1.2  do edital e o 
acervo apresentado pela empresa WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME apresentou o acervo do 
qual comprova a Construção de Fonte Luminosa, porém não consta a segunda parcela de relevância exigida 
no edital – Broca em Concreto Armado.” Em ato contínuo a Comissão Municipal de Licitação considerando o 
parecer técnico habilitou a empresa ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI – ME por ter 
cumprido com todos os requisitos do edital e resolveu  inabilitar a empresa WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA – ME, por ter descumprido as condições técnico – profissionais e operacionais exigidas em edital, por 
não ter comprovado a parcela de relevância da broca em concreto Armado, conforme citação acima, 
considerando a informação da Diretora do Departamento de Engenharia e Projetos. Sendo que após análise 
de rotina dos documentos apresentados pelas empresas, passada a palavra aos licitantes presentes o 
representante da empresa WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME manifestou-se no seguinte sentido: 
“o acervo da empresa ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI – ME não é valido, ele não 
pode se responsabilizar pela parte elétrica sendo esta de responsabilidade de um engenheiro eletricista 
(resolução do CREA nº 218 29/06/1973, parágrafo 1º, 7º e 8º)”. (ex.: motobomba), ou seja, o atestado não 
serve para esta obra. Tendo em vista que empresa WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME já tentou 
acervar a parte elétrica junto CREA-MG e não conseguiu. A Comissão Municipal de Licitações do Município 
de Socorro informou a empresa WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME que para esta obra não foi 



 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro – Divisão de Licitações 

Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP 
Telefone: 19 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br 

www.socorro.sp.gov.br 

 

2 

solicitado parcela de relevância da parte elétrica e que foi somente exigido o que consta no item 7.3.1.2 do 
edital e que a empresa ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI – ME, comprovou as 
parcelas de relevâncias exigidas em edital conforme acima citado e que os acervos apresentados pela 
empresa estão devidamente registrados nos órgãos competentes (CREA-SP) e autenticados em cartório 
conforme exigências do edital e não há de se contestar a veracidade da documentação apresentada. A 
comissão verificou ainda a autenticidade da A.R.T. junto ao site oficial do CREA – SP conforme cópia do 
documento em anexo ao processo, justificando que a análise é feita baseada no edital e exigir além do 
instrumento editalício é puro excesso de formalismo e considerando o cumprimento das exigências do edital 
Esta Comissão manteve a decisão de habilitação da empresa ACQUA CHAFARIZES E FONTES 
LUMINOSAS EIRELI – ME. Quanto a comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), todas as empresa participantes apresentaram documentação de 
comprovação de enquadramento no regime de ME, podendo usufruir do direito de preferência 
estabelecido em lei. A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas 
pelas empresas através dos sites: www.receita.fazenda.gov.br (CNPJ, Certidão Conjunta), 
www.cadesp.fazenda.sp.gov.br (Cadastro de Contribuinte de ICMS), www.tst.jus.br; (CND Trabalhista) e 
www.tjsp.jus.br (Certidão de Falência e Concordata), http://www.creasp.org.br / http://www.crea-
mg.org.br/servicos/Certidoes/Paginas/Validar-certidoes.aspx (CREA da empresa e de seus respectivos 
responsáveis técnicos), www.dividaativa.pge.sp.gov.br (CND estadual), 
http://www.capital.sp.gov.br/portal/secoes/nav-empresa/#/MiwxMTc= (certidões municipais)  e 
www.sifge.caixa.gov.br (FGTS-CRF), http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm 

(relação de apenados), confirmando a validade e procedência das mesmas, sendo que os demais 
documentos foram verificados junto aos sites oficiais anteriormente para formalização do CRC. Diante do 
exposto e por estarem com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas 
as seguintes empresas:  
 

1) ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI – ME, CNPJ nº 13.002.809/0001-02, 
situada a Rua Prof. Sud Mennucci, 86, Vila Mariana, São Paulo – SP. 

 
A Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro comunicou os licitantes presentes sobre a 
habilitação e a inabilitação, concedendo o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contra os atos praticados 
por esta Comissão Municipal de Licitações, nos termos do art. 109, inc. I, alínea “a” da Lei Federal de 
Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos 
membros da Comissão de Licitações, composta por Paulo Reinaldo de Faria, Lilian Mantovani Pinto de 
Toledo e Silvia Carla Rodrigues de Morais. Nada mais havendo a constar, eu ____________ (Paulo Reinaldo 
de Faria), digitei e conferi. Encerro a presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão. 
Socorro, 28 de setembro de 2015. 

 
 

 
Paulo Reinaldo de Faria  
Presidente da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo 
Membro da Comissão 

Silvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão 

 
 
 

Sr. Edmar Tostes Barbosa 
WEB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME 

 
 
 

 Sr. Sérgio Petro Salama Júnior  
 ACQUA CHAFARIZES E FONTES LUMINOSAS EIRELI – ME 
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